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MODYFIKACJA 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa gazu ziemnego 

wysokometanowego grupy E (GZ-50)” 
  

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający dokonuje 

modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie jak niżej: 

 

1. Rozdział IV ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„Zamówienie zostanie udzielone na czas określony: od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 

sierpnia 2018 roku z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie świadczenia dostawy gazu ziemnego nastąpi nie 

wcześniej niż po skutecznie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do 

realizacji przez OSD”. 

 

2. Punkt 2 formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 

2018 roku z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie świadczenia dostawy gazu ziemnego nastąpi nie 

wcześniej niż po skutecznie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do 

realizacji przez OSD”. 

3. § 6 ust.1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca może wstrzymać sprzedaż gazu ziemnego, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą 

wynagrodzenia należnego co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności określonego w § 5 ust. 

7 umowy, pomimo uprzedniego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o istnieniu zaległości 

i wyznaczenia mu dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych należności”. 
 

4. § 7 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony: od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 

sierpnia 2018 roku z zastrzeżeniem, iż  rozpoczęcie świadczenia dostawy gazu ziemnego nastąpi 

nie wcześniej niż po skutecznie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy 

do realizacji przez OSD”. 

 
 

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

nowe wzory formularza Oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz umowy (załącznik nr 5 do 

SIWZ) w brzmieniu uwzględniającym dokonane zmiany. 
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